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Tafsir al-Mishbah merupakan salah satu karya monumental Muhammad Quraish 
Shihab yang mulai ditulis antara tahun 2000 hingga 2004. Penerbitan karya tafsir ini 
semakin mengukuhkan Muhammad Quraish Shihab sebagai tokoh tafsir Indonesia, 
bahkan popularitasnya juga meluas hingga mencapai level Asia Tenggara. Bab ini 
akan membahas keberadaan elemen-elemen penafsiran ilmiah dalam Tafsir al-Mishbah 
yang oleh penyusunnya kerap digunakan sebagai unsur penguat bagi upaya 
memunculkan petunjuk al-Qur’an melalui aktivitas tafsir. Gaya pemaparan tafsir 
semacam ini merupakan temuan yang cukup unik, karena mufassir Indonesia 
sebelumnya lebih tertarik untuk menerangkan ayat-ayat al-Qur’an secara langsung 
dengan tafsiran-tafsiran yang bersifat ilmiah, namun Quraish Shihab mengemasnya 
dalam bentuk lain, bukan untuk mengungkap tafsir ilmiah dari sebuah ayat, tetapi 
menggunakannya untuk memunculkan pesan yang dikandung ayat-ayat al-Qur’an 
dalam menggali petunjuk-petunjuknya yang sangat berguna bagi pemecahan masalah-
masalah tertentu. 

Tulisan ini akan memaparkan sekelumit tentang keberadaan temuan-temuan di 
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi penguat penjelasan dalam tafsir 
al-Misbah. Jika mufassir lain seperti Hamka, Hasybi As-Siddieqy, ataupun tafsir hasil 
kajian tim Kementrian Agama RI menyebut temuan-temuan tersebut sebagai bagian 
dari “tafsir ilmi”, maka Quraish Shihab menganggap keberadaan corak ilmiah 
tersebut hanya sekedar “tatbīq” atau aspoek terapan dari ilmu itu dalam pernyataan 
ayat-ayat al-Qur’an ataupun tafsirnya, dan bukan disiplin ilmu itu sendiri yang 
dikandung al-Qur’an. Dengan demikian, pertanyaan yang akan diulas jawabannya di 
dalam tulisan ini adalah seberapa jauh penerapan bidang-bidang ilmu pengetahuan 
dan teknologi melalui temuan-temuan yang dihasilkan para sarjana baik yang berasal 
dari Barat maupun sarjana Timur mewarnai interpretasi al-Qur’an, terutama ulasan 
tafsir yang diberikan oleh Muhammad Quraisy Syihab di dalam Tafsīr al-Mishbāh? 

Pertanyaan di atas akan dicarikan jawabannya melalui penerapan teori “penafsiran 
struktural”-nya Daniel Patte1 yang menegaskan adanya hubungan saling 
mempengaruhi antara hasil interpretasi terhadap sebuah teks dan latar belakang 
budaya mufassirnya. Ia meminjam analisis linguistik dalam teori struktur yang digagas 
oleh Ferdinand de Saussure dan Claude Levi-Strauss untuk menguji kesamaan sistem 
kerja dalam disiplin Hermeneutika. Menurut Patte, dalam kultur kekinian yang man-
centered ---dan bukan cosmos-centered--- anggapan seseorang bergantung pandangan 
manusia yang berkarakter dialektik, bukan pada pandangan dunia (world view). 
Manusia dianggap sebagai pencipta “signifikansi” (seperti simbol, nilai-nilai budaya, 
atau entitas yang bermakna), tetapi manusia juga terkondisi di dalam mana 
signifikansi-signifikansi itu juga memaksa untuk diterima. Dalam metode penafsiran, 
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seorang mufassir sebagai subjek memilih sendiri dan bahkan menciptakan metode 
penafsirannya, meskipun pada saat yang sama metode-metode itu dengan sendirinya 
memaksa sang mufassir untuk mengambilnya. Sehingga, tiap-tiap rangkaian metode 
menandai sebuah pemahaman awal (pre-understanding) terhadap teks. Perubahan 
metode akan mengikutkan pula perubahan pada pra-pemahaman yang dimiliki oleh 
seorang mufassir. Di sini, nampak jelas kaitan struktur pemikiran manusia dengan 
latar belakang pendidikan yang diterima dan dialami. 

Konsepsi tentang penafsiran struktural yang digagas Daniel Patte menegaskan 
pentingnya analisis Hermeneutika, di mana kaitan subjek-objek dalam penafsiran teks 
benar-benar saling memberi pengaruh dan menentukan. Selain menyebut pentingnya 
skema subjek-objek seperti dalam pembedaan antara ekplanasi makna teks dan 
pemahaman yang menekankan pentingnya appropriasi subjek terhadap teks yang 
dibaca, penafsiran struktural dalam pandangan Patte juga menegaskan hubungan 
yang tidak terpisah antara tafsir dan latar belakang budaya mufassirnya. Dalam kasus 
corak penafsiran ilmiah al-Qur’an secara umum, elemen-elemen penafsiran ilmiah 
dalam tafsir sejatiya memang terbawa dari latar belakang pendidikan dan budaya 
mufassir yang mengenal wawasan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Penerapan teori ini setidaknya akan menggiring pada kesimpulan awal bahwa para 
mufassir Indonesia modern yang mengenyam pendidikan Islam di Universitas al-
Azhar, seperti Mahmud Yunus dan M. Quraish Shihab, mengenal gagasan reformasi 
Islam dan utamanya gerakan rasionalisasi dalam penafsiran al-Qur’an yang 
digaungkan oleh Muhammad Abduh dan murid-muridnya di Mesir, untuk kemudian 
diterapkan di dalam metode penafsiran kedua tokoh ini sekembalinya mereka ke 
tanah air. Di sini, asumsi serupa juga akan diuji pada hasil penafsiran tokoh-tokoh 
mufassir lain yang memiliki latar belakang pendidikan dan budaya yang berbeda. 

Sekelumit Riwayat Hidup Quraish Shihab 
Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang Sulawesi Selatan, pada tanggal 16 
Februari 1944. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya 
bernama Abdurrahman Shihab (1905-1986 ), seorang tamatan Jami'at al-Khair 
Jakarta, sebuah lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang ikut meletakkan fondasi 
gagasan-gagasan pemikiran Islam modern di Indonesia. Jalinan kerjasama lembaga 
pendidikan ini dengan pusat-pusat keilmuan Islam di Timur Tengah, baik 
Hadramaut, Haramain, maupun Cairo, membawa Jamiat Khair pada posisi penting 
dalam gerakan Islam di Indonesia. Lembaga inilah yang mengundang guru-guru dari 
kawasan Timur Tengah untuk mengajar, seperti Syekh Ahmad Syurkati asal Sudan 
yang kemudian mendirikan al-Irsyad, sebuah organisasi sosial keagamaan yang 
memiliki banyak pengaruh di kalangan keturunan Arab di Indonesia.2 

Abdurahman Shihab pernah menjabat sebagai rektor IAIN Alaudin Makasar (kini 
berganti nama menjadi UIN Alauidin), yang juga menjadi salah seorang penggagas 
berdirinya UMI (Universitas Muslim Indonesia). Abdurrahman Shihab juga dikenal 
sebagai ahli tafsir, keahlian yang mensyaratkan kemampuan yang memadai dalam 
bahasa Arab dan pengetahuan keislaman. Muhammad Quraish Shihab sendiri 
mengaku bahwa ayahnya pulalah yang mendorongnya untuk memperdalam studi al-
Qur'an. Ayahnya juga yang selalu menjadi motivator bagi Muhammad Quraish 
Shihab untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut. 
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Muhammad Quraish Shihab bercerita, "Sejak kecil, kira-kira sejak umur 6-7 tahun 
saya sudah harus ikut mendengar ayah mengajar al-Qur'an. Pada saat-saat seperti itu, 
selain menyuruh mengaji (belajar membaca al-Qur'an), ayah juga menjelaskan secara 
sepintas kisah-kisah dalam al-Qur'an."3 Dari aktivitas semacam inilah benih-benih 
kecintaannya kepada studi al-Qur'an mulai tumbuh. Dengan latar belakang seperti itu, 
tak heran jika minat Muhammad Quraish Shihab terhadap studi Islam, khususnya al-
Qur'an sebagai area of concern mendapatkan lahan subur untuk tumbuh. Hal ini 
selanjutnya terlihat dari pendidikan lanjutan yang dipilihnya. Setelah menyelesaikan 
pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, dia melanjutkan pendidikan menengahnya di 
Malang, sambil "nyantri" di Pondok Pesantren Darul Hadits al-Fâqihiyah.  

Pada tahun 1958 dalam usia 14 tahun, dia berangkat ke Kairo Mesir dan diterima di 
kelas II Madrasah Tsanawiyah al-Azhar. Pada tahun 1967, dia menyelesaikan studi 
sarjana dan meraih gelar Lc (S1) pada Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir dan Hadis 
Universitas al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang 
sama, dan pada tahun 1969 dia meraih gelar Master of Arts (MA) untuk spesialisasi 
bidang Tafsir al-Qur'an dengan tesis berjudul al-I'jâz al-Tasyrî'i li al-Qur'an al-Karîm.4  

Keinginan Muhammad Quraish Shihab belajar ke Kairo Mesir ini terlaksana atas 
bantuan beasiswa dari pemerintah daerah Sulawesi. Mesir dengan Universitas al-
Azhar memang menjadi target utama bagi para pelajar Indonesia untuk menempuh 
studi al-Qur'an. Pelajar Indonesia yang melanjutkan studinya ke Mesir cukup banyak. 
Mesir bahkan menjadi saingan Haramain dalam studi Islam. Sejak di Indonesia minat 
Muhammad Quraish Shihab adalah studi al-Qur'an. Oleh karena itu, ketika nilai 
bahasa Arab yang dicapainya di tingkat menengah dianggap kurang, sehingga ia  tak 
diizinkan melanjutkan ke Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir dan Hadits Universitas 
al-Azhar, Muhammad Quraish Shihab pun bersedia mengulang pelajaran bahasa 
Arabnya selama satu tahun. Padahal dengan nilai yang dicapainya itu, sejumlah 
jurusan lain di lingkungan al-Azhar bersedia menerimanya. Bahkan menurut 
penuturannya, dia juga sudah bisa diterima di Universitas Darul Ulum Cairo. 
Belakangan Muhammad Quraish Shihab mengakui bahwa pilihannya itu ternyata 
tepat. Selain merupakan minat pribadi, pilihan untuk mengambil bidang studi al-
Qur'an rupanya sejalan dengan besarnya kebutuhan umat manusia akan al-Qur'an dan 
penafsiran ayat-ayatnya. 

Setelah meraih gelar magister untuk spesialisasi tafsir al-Qur’an, dia kembali ke tanah 
air pada tahun 1970 dan langsung diberi kepercayaan untuk menduduki berbagai 
jabatan. Ia dipercayakan untuk menjabat wakil rektor bidang akademis dan 
kemahasiswaan pada IAIN Alaudin, Ujung Pandang (1974-1980). Selain itu dia juga 
diserahi jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus seperti Koordinator Perguruan 
Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia Bagian Timur (1967-1980), maupun di luar 
kampus seperti pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang 
pembinaan mental (1973-1975). Selama di Ujung Pandang ini, dia juga sempat 
melakukan berbagai penelitian antara lain, penelitian dengan tema "Penerapan 
Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur"(1975) dan "Masalah Wakaf 
Sulawesi Selatan" (1978).5 Namun jabatan akademik dan semua aktivitas di luar itu 
idak sama sekali menyurutkan semangat Muhammad Quraish Shihab untuk 

                                                           
3 Arief Subhan (2003: 83). 
4 M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur'an, (Bandung: Mizan, 1992), h. 6. 

5 M. Quraish Shihab (1992: 6).  
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melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi, karena ayahnya selalu 
berpesan agar anaknya berhasil mencapai gelar doktor. 

Oleh karena itu ketika ada kesempatan untuk melanjutkan studi, tepatnya pada tahun 
1980, Muhammad Quraish Shihab kembali ke Kairo dan  melanjutkan pendidikannya 
di almamaternya yang lama, Universitas Al-Azhar. Pada tahun 1982, dengan disertasi 
berjudul "Nazhm al-Durar li al-Biqâ'iy, Tahqîq wa Dirâsah," dia berhasil meraih gelar 
doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an dengan yudisium summa cum laude, disertasi 
penghargaan tingkat pertama (mumtâz ma'a martabat al-syaraf al-‘ûla). 

Muhammad Quraish Shihab menulis judul tersebut karena dia tertarik dengan 
seorang tokoh yang bernama Ibrahim b. Umar al-Biqa'i, pengarang Tafsīr Naẓm al-
Durar fî Tanâsub al-âyat wa al-Suwar. Salah satu alasan mengapa ia menaruh perhatian 
sangat besar terhadap penyusun tafsir ini adalah karena tokoh ini hampir terbunuh 
gara-gara kitab tafsirnya tersebut. Tokoh tersebut dinilai oleh banyak pakar sebagai 
seoraang ahli tafsir yang berhasil menyusun suatu karya yang sempurna dalam 
masalah munasabat atau korelasi antar ayat dan surat-surat al-Qur'an. Sementara ahli 
tafsir bahkan menilai bahwa kitab tafsirnya itu merupakan ensiklopedi dalam bidang 
keserasian ayat-ayat dan surat-surat al-Qur'an. 

Melihat dari latar belakang penulisan disertasinya di atas, maka sedikit banyak 
Muhammad Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tentunya 
dipengaruhi oleh tokoh yang dia kaguminya, yaitu Ibrahim b. Umar al-Biqa'i. Oleh 
karena itu tidak heran jika Tafsir al-Mishbah mempunyai kemiripan dengan Tafsir Naẓm 
al-Durar fî Tanâsub al-âyat wa al-Suwar. Diakuinya sendiri, selama di Mesir Muhammad 
Quraish Shihab tidak banyak melibatkan diri dalam aktivitas kemahasiswaan. Namun 
demikian, dia sangat aktif memperluas pergaulannya, terutama dengan mahasiswa-
mahasiswa dari negara-negara lain. Karena dengan bergaul dengan mahasiswa asing 
ada dua manfaat yang dapat diambil. Pertama dapat memperluas wawasan, terutama 
mengenai kebudayaan bangsa-bangsa lain, dan kedua, memperlancar bahasa Arab.6  

Sekembalinya ke Indonesia lagi setelah meraih Doktor dari Al-Azhar sejak tahun 
1984 Muhammad Quraish Shihab di tugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas 
Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia pun dipercaya untuk memegang 
amanat menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1992-1998). Selain itu, di 
luar kampus, dia juga dipercayakan untuk menduduki berbagai jabatan, antara lain 
Ketua Majlis Ulama Indonesia (MUI) Pusat tahun (1985-1998), anggota Lajnah 
Pentashhih Al-Qur'an Departemen Agama sejak tahun 1989 sampai sekarang, 
anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional tahun (1988-1996). Anggota MPR 
RI 1982-1987, 1987-2002, anggota Badan Akreditasi Nasional (1994-1998), Direktur 
Pengkaderan Ulama MUI (1994-1997), anggota Dewan Riset Nasional (1994-1998), 
anggota Dewan Syari’ah Bank Mu’amalat Indonesia (1992-1999) dan Direktur Pusat 
Studi al-Qur’an (PSQ) Jakarta. Pemgabdiannya terhadap Negara juga 
mengantarkannya meraih Bintang Maha Putra. 

Dia juga banyak terlibat dalam beberapa organisasi profesional antara lain: pengurus 
Perhimpunan Ilmu-Ilmu Syari'ah, pengurus Konsorsium Ilmu- Ilmu Agama 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang menjadi Kementrian 
Pendidikan Nasional, Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia 
(ICMI), dan disela-sela kesibukannya, dia juga terlibat dalam berbagai kegiatan 
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ilmiyah di dalam maupun luar negri. Kegiatannya yang tidak kalah penting adalah 
aktif dalam kegiatan tulis menulis seperti di surat kabar Pelita. Setiap hari Rabu dia 
menulis dalam rubrik "Pelita Hati", selain juga mengasuh rubrik "Tafsir al-Amanah" 
dalam majalah dua mingguan yang terbit di Jakarta yaitu majalah Amanah. Selain itu, 
dia juga tercatat sebagai anggota Dewan Redaksi majalah Ulumul Qur'an dan Mimbar 
Ulama, keduanya juga terbit di Jakarta.  

Disamping itu juga Muhammad Quraish Shihab tercatat sangat dekat dengan 
keluarga Mantan Presiden Soeharto. Relasi yang awalnya hanya menjadi guru spiritual 
inilah yang membuatnya masuk ke kancah politik praktis. Pada Pemilu 1997, ia 
disebut-sebut menjadi juru kampanye Golkar. Setelah Golkar meraih kemenangan 
dalam struktur kementrian Kabinet pembangunan VII tercantum nama Muhammad 
Quraish Shihab sebagai Menteri Agama RI, yang mengharuskannya berhenti 
menjabat rektor IAIN Jakarta. Namun tidak lebih dari dua bulan menjadi menteri, 
rezim pemerintah Orde Baru yang sudah memerintah selama 32 tahun pun jatuh 
pada tanggal 21 Mei 1998, sehingga jabatan Menteri Agama RI pun harus dilepas 
Quraish Shihab yang tidak terpilih lagi. Quraish Shihab memang tidak diuntungkan 
seiring berhembusnya angin reformasi yang sangat membenci Soeharto dan kroni-
kroninya. Setelah saat puncak karir tersebut, dalam konteks nasional nama 
Muhammad Quraish Shihab agaknya tenggelam terbawa arus keluarga cendana yang 
mendapat sorotan negatif di mata rakyat Indonesia pada umumnya. Kemudian pada 
tahun 1999, Presiden B.J. Habibie mengangkat Muhammad Quraish Shihab sebagai 
duta besar Indonesia untuk Pemerintah Mesir, Jibuti, dan Somalia. Di saat inilah, 
ketika hari-harinya tidak sesibuk sebelumnya saat memangku berbagai jabatan public, 
Muhammad Quraish Shihab mulai banyak memiliki waktu untuk menuliskan lagi 
karya-karya besarnya. Tafsir al-Mishbāh dimulai penulisannya pada tanggal 18 Juni 
1999 dan selesai secara keseluruhan pada tahun 2004. 

Karakteristik, Metodologi, dan Corak Tafsir al-Mishbah 
Tentang pilihan nama bagi judul buku tafsirnya, al-Mishbāh, ada dua hal yang dapat 
dijadikan alasan, menurut salah seorang koleganya Hamdani Anwar: Pertama, dari segi 
fungsinya al-Mishbah berarti lampu yang berguna untuk menerangi kegelapan. 
Dengan nama ini, penulisnya seolah berharap agar karyanya itu dapat dijadikan 
sebagai penerang bagi mereka yang berada dalam suasana kegelapan dalam mencari 
petunjuk yang dapat dijadikan pedoman hidup. Kedua, didasarkan pada awal kegiatan 
Muhammad Quraish Shihab dalam hal tulis menulis, ketika ia mendapati momentum 
yang tepat saat tinggal di Jakarta, emski sudah aktif menulis sejak kembali ke Ujung 
Pandang. Pada tahun 1980-an ia diminta untuk menjadi pengasuh dari rubrik “Pelita 
Hati” pada harian Pelita… pada tahun 1994 kumpulan dari tulisannya itu diterbitkan 
oleh Mizan dengan judul “Lentera Hati” yang ternyata menjadi best seller dan 
mengalami cetak ulang beberapa kali. Dari aktivitas menulis yang memberi 
penerangan kepada orang lain inilah nampaknya pengambilan nama al-Mishbah itu 
berasal, bila dilihat dari maknanya.7 

Mengomentari tentang Latar Belakang penulisan tafsir al-Mishbah, Quraish Shihab 
mengatakan: bahwa awalnya ia menyusun kitab tafsir yang berjudul "Tafsir al-Qur'an 
al-Karim" pada tahun 1997, namun dianggap kurang menarik, bahkan sebahagian 
mereka menilainya bertele-tele dalam menguraikan pengertian kosa kata atau kaidah-

                                                           
7 Hamdani Anwar, Mimbar Agama & Budaya, (selanjutnya tertulis Mimbar Agama) Vol.XIX, No.2 
,2002 , h. 176 
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kaidah tafsir yang disajikan. Akhirnya Muhammad Quraish Shihab tidak melanjutkan 
upaya itu. Sementara di sisi lain banyak kaum muslimin yang membiasakan diri 
membaca surah-surah tertentu dari al-Qur'an, seperti surah Yasin, al-Waqi'ah, al-
Rahman dan lain-lain yang merujuk kepada hadis da’if, misalnya dikatakan bahwa 
membaca surat al-Waqi'ah mengandung kehadiran rizki. Tafsir al-Mishbah hadir 
dengan selalu menjelaskan tema pokok surah-surah al-Qur'an atau tujuan utama yang 
berkisar di sekeliling ayat-ayat dari surah itu. Tujuannya adalah agar membantu 
meluruskan kekeliruan yang ada serta menciptakan kesan yang benar.8  

Dengan menjadikan al-Qur’an sebagai pelita yang memberi petunjuk bagi kegelapan 
pemikiran manusia karena jauh dari cahaya petunjuk al-Qur’an, maka kekurangan 
yang dirasakan masyarakat umumnya lantaran pemahaman terhadap al-Qur'an masih 
jauh dari memadai karena faktor bahasa dan ilmu yang kurang memadai, Tafsir al-
Mishbah seolah menandai keinginan penulisnya agar menjadikan al-Qur’an sebagai 
hudan (petunjuk) bagi umat manusia. 

Tentang karakteristik penafsirannya dalam al-Mishbah, Quraish Shihab 
mempergunakan tafsir al-Mishbah sebagai ajang untuk menuliskan ijtihad penulisnya. 
Untuk menguatkan pilihan istinbat hokum, ia juga mempergunakan sumber-sumber 
rujukan yang berasal dari pendapat dan fatwa para ulama, baik yang terdahulu 
maupun mereka yang masih hidup dewasa ini. Dengan demikian hasil ijtihad yang 
dilakukannya masih mengikuti tradisi yang berkembang di dalam khazanah pemikiran 
Islam, di samping ia juga biasa merujuk ayat al-Qur’an langsung, ataupun Hadis-hadis 
yang ditulis dalam bentuk italic (cetak miring), sebagai upaya untuk membedakannya 
dari rujukan yang berasal dari pendapat ulama atau ijtihadnya sendiri.9 

Beberapa pandangan ulama yang kerap dijadikan rujukan dalam Tafsir al-Mishbah 
adalah pakar tafsir Ibrahim Ibnu Umar al-Biqa’i (w.885 H/1480 M) yang karya 
tafsirnya ketika masih berbentuk manuskrip menjadi bahan Disertasi penulis di 
Universitas al-Azhar, Cairo hampir tiga puluh tahun yang lalu. Demikian pula karya 
tafsir pemimpin tertinggi al-Azhar dewasa ini, Sayyid Muhammad Thanthawi, juga 
Syekh Mutawalli al-Sya’rawi, dan tidak ketinggalan Sayyid Quthub, Muhammad 
Thahir Ibnu Asyur, Sayyid Muhammad Husein Thabathaba’i, serta beberapa pakar 
tafsir yang lain.10 

Metode yang dipergunakan Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah yaitu 
gabungan dari beberapa metode, seperti tahlîli karena dia menafsirkan berdasarkan 
urutan ayat yang ada pada al-Qur’an, muqâran (komparatif) karena dia memaparkan 
berbagai pendapat orang lain, baik yang klasik maupun pendapat kontemporer dan 
semi maudhû’i karena dalam Tafsir al-Mishbah selalu dijelaskan tema pokok surah-surah 
al-Qur’an atau tujuan utama yang berkisar di sekeliling ayat-ayat dari surah itu agar 
membantu meluruskan kekeliruan serta menciptakan kesan yang benar. Hal tersebut 
dapat dilihat pada pengakuan Muhammad Quraish Shihab dalam sambutan sekapur 
sirihnya menegaskan, bahwa dalam konteks memperkenalkan al-Qur’an, dalam buku 
ini, penulis berusaha dan akan terus berusaha menghidangkan bahasan setiap surah 
pada apa yang dinamai tujuan surat, atau tema pokok surat. Memang, menurut para 
pakar, setiap surat ada tema pokoknya. Pada tema itulah berkisar uraian ayat-ayatnya. 
Jika kita mampu memperkenalkan tema-tema pokok itu, maka secara umum kita 

                                                           
8Muhammad Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, (Ciputat : Lentera Hati, 2000), Vol.I, h. ix.  
9 Hamdani Anwar (2002: 181). 
10 Muhammad Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah…, Vol.I, h. xii. 
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dapat memperkenalkan pesan utama setiap surah, dan dengan memperkenalkan ke 
114 surah, kitab suci ini akan dikenal lebih dekat dan mudah.11 

Bentuk Tafsir al-Mishbah termasuk tafsir bi al-ra’yi karena di dalam Tafsir al- Mishbah 
digunakan argumen akal disamping hadis-hadis Nabi. Sedangkan corak 
(kecenderungan) dalam tafsirnya adalah social kemasyarakatan (adab ijtimâ’i). 
Hamdani Anwar mengatakan: Corak tafsir tafsir yang berorientasi pada 
kemasyarakatan akan cenderung mengarah pada masalah-masalah yang berlaku atau 
terjadi di masyarakat. Penjelasan-penjelasan yang diberikan dalam banyak hal selalu 
dikaitkan dengan persoalan yang sedang dialami ummat, dan uraiannya diupayakan 
untuk memberikan solusi atau jalan keluar dari masalah-masalah tersebut. Dengan 
demikian, diharapkan bahwa tafsir yang telah ditulisnya mampu memberikan jawaban 
terhadap segala sesuatu yang menjadi persoalan ummat, dan ketika itu dapat 
dikatakan bahwa al-Qur’an memang sangat tepat untuk dijadikan sebagai pedoman 
dan petunjuk.”12 

Setiap mufassir pada umumnya memiliki sistem atau pola penulisan yang 
dipaparkannya. Hal ini untuk mempermudah para pembacanya. Dari data yang 
berhasil dihimpun, dapat disebutkan bahwa Muhammad Quraish Shihab dalam 
menulis tafsirnya menggunakan sistematika sebagai berikut : 

a. Dimulai dengan penjelasan surat secara umum, 
b. Pengelompokkan ayat sesuai tema-tema tertentu lalu diikuti dengan terjemahannya, 
c. Menguraikan kosakata yang dianggap perlu dalam penafsiran makna ayat, 
d. Penyisipan kata penjelas sebagai penjelasan makna atau sisipan tersebut merupakan 

bagian dari kata atau kalimat yang digunakan al-Qur’an. 
e. Ayat al-Qur’an dan sunnah Nabi saw. yang dijadikan penguat atau bagian dari 

tafsirnya hanya ditulis terjemahannya saja, 
f. Menjelaskan munasabah antara ayat-ayat al-Qur’an. 

Uraian Ilmiah dalam Tafsir al-Mishbah: Tafsīr  atau Taṭbīq 
Sebagaimana dijelaskan di muka, corak tafsir sastra dan social (adabi ijtima’i) memang 
mengisi cukup dominan uraian penjelasan yang diungkapkan di dalam Tafsir al-
Mishbah. Namun begitu, kenyataan tersebut tidak menyurutkan niat penulis untuk 
mencari jejak-jejak corak penafsiran ilmiah di dalamnya. Penulis meyakini bahwa 
meskipun tidak terlalu menonjol, corak penafsiran ilmiah akan dapat dijumpai di 
dalam rangkaian penjelasan terhadap ayat-ayat al-Qur’an dalam Tafsir al-Mishbah, 
mengingat periode menjelang pergantian millennium baru hingga beberapa kurun 
waktu sesudahnya tidaklah lekang dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi, di mana upaya penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur’an selalu 
mengupayakan update terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
mengiringinya.  

Sikap hati-hati Quriash Shihab terhadap corak penafsiran ilmiah, di mana perspektif 
sains dan teknologi, beserta temuan-temuan dan teori-teori yang dimunculkan hanya 
bersifat relatif saja, dengan proses falsifikasi yang perlu diterapkan terhadap temuan-
temuan yang belum teruji-coba dengan kuat, sehingga ketika kemudian dikaitkan 
sebagai penjelasan bagi ayat-ayat al-Qur’an tidak sampai timbul kesan bahwa ketika 
teori-teori ilmu pengetahuan itu dibantah dengan kemunculan teori-teori baru, maka 

                                                           
11 Muhammad Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah…, Vol.I, h.ix. 
12 Hamdani Anwar, Mimbar Agama…, vol.XIX, No. 2, 2002, h. 184. 
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ayat-ayat al-Qur’an juga tidak turut tergoyahkan untuk jatuh juga bersama gugurnya 
teori tersebut. Dengan prinsip probabilitas dan relativitas yang dikandung dalam 
temuan-temuan ilmu pengetahuan dan teknologi, para mufassir diminta untuk lebih 
berhati-hati dan memiliki kepekaan ilmiah tertentu agar tetap dapat menjaga 
universalitas makna al-Qur’an yang ditafsirkannya. Di sinilah, bahwa percaya dengan 
kebenaran al-Qur’an adalah satu hal, dan seorang mufassir ataupun pembaca tafsir 
ilmiah tidak perlu percaya kepada kebenaran ilmiah temuan-temuan ilmu 
pengetahuan, sebagaimana ia mempercayai ayat-ayat al-Qur’an.  

Quraish Shihab menyebut bahwa membahas hubungan al-Qur’an dengan ilmu 
pengetahuan bukanlah dilakukan dengan menilai banyaknya cabang ilmu 
pengetahuan yang tersimpul di dalam al-Qur’an, bukan pula dengan menunjukkan 
kebenaran teori-teori ilmiah. Tetapi, mendekatkan hubungan al-Qur’an dengan ilmi 
pengetahuan dilakukan dengan membahasnya pada proporsi yang lebih tepat sesuai 
dengan kemurnian dan kesucian al-Qur’an, dan sesuai pula dengan logika ilmu 
pengetahuan itu sendiri.13 Beberapa prinsip yang bisa diterapkan dalam menguji 
hubungan kedua hal ini adalah dengan menguji apakah jiwa ayat-ayat al-Qur’an 
menghalangi kemajuan ilmu pengetahuan atau sebaliknya, serta adakah satu saja ayat 
al-Qur’an yang bertentagan dengan hasil penemuan ilmiah yang telah mapan? 
Menurutnya, tidaklah signifikan hasil yang diperoleh para pembaca ketika membaca 
tafsir al-Qur’an dan menemukan teori-teori ilmiah di dalamnya, jika dengan temuan-
temuan itu masyarakatnya tidak diberikan petunjuk bagi kemajuan ilmu pengetahuan 
atau guna menyingkirkan hal-hal yang dapat menghambatnya.14 

Tujuan yang lebih penting diwujudkan dengan upaya penafsiran al-Qur’an terkait 
dengan ilmu pengetahuan, menurut Quraish Shihab, mengembangkan iklim ilmu 
pengetahuan, bukan menemukan teori-teori ilmiah.15 Al-Qur’an sebagai kitab 
petunjuk memberikan petunjuk bagi umat manusia untuk kebahagian hidupnya di 
dunia dan akhirat, yang dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan adalah 
mendorong manusia seluruhnya agar mempergunakan akal pikirannya serta 
menambah ilmu pengetahuannya sebisa mungkin. Di sini, observsi terhadap alam 
dijadikan sebagai alat untuk percaya terhadap temuan ilmiah baru, sehingga mereka 
dapat mencarikan dalilnya di dalam al-Qur’an untuk dibenarkan atau dibantah. Di sini 
temuan-temuan teori baru itu perlu disinkronkan dengan tujuan-tujuan pokok al-
Qur’an, yang juga harus tidak bertentangan dengan ciri khas ilmu pengetahuan  itu 
sendiri.16  

Menyangkut kebenaran teori-teori ilmiah yang masih relatif di satu sisi, dan larangan 
menafsirkan al-Qur’an secara spekulatif, di sisi yang lain, maka penemuan-penemuan 
ilmiah yang belum mapan tidak bisa dijadikan dasar dalam menafsirkan al-Qur’an. Di 
sini, seseorang tidak dihalangi untuk memahami makna ayat sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan. Hanya saja, selama pemahamannya tersebut sejalan 
dengan prinsip ilmu tafsir yang disepakati, maka hal itu tidaklah bermasalah. 
Pemahaman semacam itu tidak pula mengharuskan pencetus ijtihadnya untuk 
mempercayaunya sebagai sebuah i’tiqad dan ia tidak selayaknya mewajibkan 
kepercayaan tersebut kepada orang lain. Walhasil, proses pemahaman al-Qur’an 

                                                           
13 M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an. Jakarta: Mizan, 1992, cetakan pertama, h. 41. 
14 M. Quraish Shihab (1992: 42).  
15 M. Quraish Shihab (1992: 44). 
16 M. Quraish Shihab (1992: 44). 
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dengan perkembangan ilmu pengetahuan lebih tepat digolongkan sebagai proses 
tatbīq (penerapan), bukan tafsīr.17 

Contoh 1: QS 1:4 tentang Hari (yawm) 
Salah satu contoh penerapan itu adalah ketika bersamaan dengan upayanya memberi 
tafsir tentang kata “yawm” dalam bahasa Arab, Quraish Shihab menghitung bahwa 
ada pengulangan sebanyak 365 kali penyebutan kata hari (yawm) dalam al-Qur’an. 
Menurutnya, jumlah tersebut mengindikasikan pada bilangan yang sama dengan 
jumlah hari dalam setahun.18 Di sini, ia tidak menjelaskan makna yawm (hari) atau 
yawm al-dīn (hari Perhitungan) dari sisi kajian ilmiah, tapi menerapkan beberapa aspek 
kemukjizatan ilmiah al-Qur’an sebagai penguat pesan ayat al-Qur’an yang 
ditafsirkannya, bahwa al-Qur’an memiliki keselarasan dan kecocokan dengan teori-
teori ilmu pengetahuan, terutama teori-teori yang sudah cukup teruji kehandalannya, 
seperti jumlah hari dalam setahun yang umumnya berjumlah 365 hari.  

Contoh 2: QS 1:5-6 tentang Ketidakpastian Hukum Buatan Manusia 
QS 1:5-6 berbicara tentang kewajiban manusia menepati dan mematuhi hukum Allah 
dalam hal ibadah. Sebuah pernyatan menarik yang bercorak ilmiah dapat disebutkan 
dalam tafsir Quraish Shihab terhadap ayat ini bahwa para ilmuwan mengatakan 
bahwa hukum alam tiada lain kecuali merupakan ikhtisar dari pukul rata statistic. Ia 
pun memeberikan beberapa contoh, seperti David Hume, filosof asal Inggris yang 
mengatakan bahwa cahaya yang dilihat manusia sebelum terdengarnya suara letusan 
meriam bukanlah factor yang menyebabkan meriam tersebut meletus. Dari sini, dapat 
disimpulkan bahwa menurut para ilmuwan ketidakpastian menjadi salah satu prinsip 
keilmuan, yaitu prinsip ilmiah yang disebut probability. Di sinilah ia, kemudian 
menekankan berlakunya hokum relativitas Einstein sebagai prinsip keilmuan yang 
tidak bisa dipastikan bahwa apapun yang terjadi semuanya diwujudkan oleh suatu 
kekuatan Yang Maha Dahsyat lagi Maha Mengetahui (Superior Reasoning Power).19 Dari 
sifat relative ilmu pengetahuan kealaman inilah maka Quraish Shihab setuju bahwa 
indera manusia tidak menggambarkan hakikat sebenarnya, seperti tongkat yang lurus 
terlihat bengkok di dalam air.20 Di sini, kebenaran ilmiah selalu menyertakan factor 
bias dari indera yang mengalaminya, karenanya kebenaran ilmiah tidak bisa 
dibandingkan dengan kebenaran mutlak ayat-ayat al-Qur’an. Namun, kebenaran 
relative itu bisa saja disandingkan bukan sebagai tafsir, tetapi hanya sebagai salah satu 
aspek penerapan (tatbīq) saja. 

Contoh 3: QS 2:22 tentang Bumi Yang Terhampar 
Contoh lain corak ilmiah yang menjadi salah satu aspek penerapan dari pernyataan al-
Qur’an tentang fenomena “bumi yang terhampar” disebut dalam uraian Quraish 
Shihab yang menyebutkan perspektif ilmu geologi, bahwa bumi yang dihuni saat 
sekarang ini telah mengalami perubahan, dari kondisinya yang berbeda pada berjuta-
juta tahun yang lalu, dan kemudian berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain 
sepanjang masa perkembangannya. Di sini, ia juga menyebut lapisan ozon dalam 
stratosfer bumi sebagai media yang menjalankan fungsinya untuk melindungi 
kehidupan di bumi dari radiasi ultraviolet,21 sehingga bumi menjadi planet yang 

                                                           
17 Lihat M. Quraish Shihab (1992: 110). 
18 M. Quraish Shihab (2004: i, 42).  
19 M. Quraish Shihab (2004: i. 57). 
20 M. Quraish Shihab (2004: i. 61). 
21 M. Quraish Shihab (2004: i. 122). 
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sangat ramah untuk ditinggali. Sangat nampak bahwa uraian-uraian yang bersumber 
dari data-data temuan saintifik modern hanya dijadikan sebagai hujjah yang 
menguatkan pesan ayat yang ingin ditafsirkan. 

Contoh 4: QS 2:55 tentang Halilintar yang Menyambar Musa 
Fenomena terjadinya Halilintar atau petir yang mengiringi turunnya air hujan 
merupakan salah satu fenomena biasa. Tetapi QS 2:55 menerangkan sebuah 
fenomena kemunculan halilintar atau petir yang menyambar menyambut 
penampakan (tajalli) Allah di gunung menaggapi keinginan Nabi Musa yang sangat 
berhasrat melihat Tuhan langsung dengan mata kepalanya. Di sini, Qursih Shihab 
seolah ingin mengingatkan bahwa boleh jadi halilintar terjadi seperti api yang 
membakar akibat pertemuan listrik positif dan negatif di awan.22 Petir inilah yang 
mengakibatkan Musa pingsan lantaran kekuatan inderanya tidak kuat mencerap 
fenomena proses tajalli Tuhan yang berada di luar kemampuannya sebagai makhluk. 

Contoh 5: QS 2:108 tentang Mata Kelelawar Yang Tidak Melihat Saat Siang 
Hari 
Ayat ini berkisah tentang orang yang menukar keimanannya dengan kekufuran, 
sehingga gambaran tersebut ditamsilkan sebagai kesesatan yang sangat nyata. 
Nyatanya kesesatan diilustrasikan oleh Quraish Shihab yang mengungkan penjelasan 
secara ilmiah menurut ilmu biologi, bahwa kelelawar tidak dapat melihat pada siang 
hari dikarenakan tidak dapat menangkap kecuali saat remang.23 Seperti itulah keadaan 
orang yang berada dalam kesesatan yang sangat nyata dengan menukar cahaya 
imannya dengan kegelapan kekufuran. 

Contoh 6: QS 2:217 tentang Terhapusnya Amal Lantaran Kekafiran 
Ayat ini panjang, dan dalam salah satu potongan tafsir ayat ini, Quraish Shihab 
menyinggung tentang al-ḥibaṭ: penyakit yang mengakibatkan perut binatang sakit dan 
kembung seperti tumor ganas yang sangat berbahaya bagi tubuhnya.24 Sebuah ilustrasi 
menarik untuk kondisi terhapusnya pahala dan pengaruh amal baik akibat dari 
seseorang yang awalnya beriman, lalu ia keluar dari Islam dan mati dalam keadaan 
kafir. Nampak dalam penafsiran ini, bagaimana konsep-konsep medis dipakai sebagai 
analogi untuk menjelaskan doktrin agama terkait terhapusnya pahala akibat ketidak-
konsistenan iman. 

Contoh 7: QS 2:223 tentang Klasifikasi Genetik Manusia 
Ayat ini berkenaan dengan perintah menggauli isteri, di mana hasil dari persetubuhan 
adalah bertemunya sel sperma dengan sel telur di dalam rahim isteri. Di sini, 
karakteristik dua kromosom berbeda, menurut Quraish Shihab, akan mempengaruhi 
jenis kelamin anak. Pada wanita kromosomnya adalah homolog (XX), sedangkan 
pada laki-laki kromosomnya adalah tidak homolog (XY).25 Jika yang dominan adalah 
kromosom X, maka bayi yang akan terlahir perempuan, sedangkan partisipasi unsur 
kromosom Y, sebaliknya akan menghasilkan bayi yang berjenis kelamin laki-laki. 

                                                           
22 M. Quraish Shihab (2004: i. 195). 
23 M. Quraish Shihab (2004: i, 279). 
24 M. Quraish Shihab (2004: i, 434). 
25 M. Quraish Shihab (2004: i, 449). 
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Contoh 8: QS 2:233 tentang Peran Penting Air Susu Ibu 
Ayat ini terkait dengan perintah bagi kaum ibu agar menyusui bayinya selama dua 
tahun penuh. Di sini, Quraish Shihab membawa fakta ilmiah tentang manfaat air susu 
ibu (ASI) sebagai makanan terbaik untuk bayi hingga usia dua tahun.26 Dengan pola 
pemaparan semacam ini, jelaslah bahwa fakta ilmiah dipakai sebagai penguat argumen 
bagi perintah al-Qur’an tersebut. Dengan fakta ilmiah ini, didapati sebuah pola 
rasionalisasi penjelasan ayat-ayat al-Qur’an sesuai dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan, sehingga logika tafsirnya sesuai dengan pikiran akal sehat, dan tidak 
apologetic apalagi mengada-ada. 

Contoh 9: QS 2:256 tentang Analogi Tali yang Kuat (Urwat al-Wuthqā) 
Pemaparan fakta saintifik bahwa “manusia hidup membutuhkan air (H2O), yang 
merupakan gabungan dua molekul hidrogen dan satu molekul oksigen”27 agak terlalu 
jauh dengan deskripsi ayat ini yang menegaskan keimanan yang benar kepada Allah 
dengan tamsil “berpegangan dengan tali yang kuat” (istimsak bi al-urwat al-wuthqā) yang 
tidak akan terputus. Namun bola ditelusuri maknanya secara lebih mendetil, 
gambaran tentang “tali yang kuat” sangat lekat dengan gambaran tradisional yang 
menandai bahwa “tali yang kuat” tersebut dimaksudkan sebagai “gantungan tali” 
pengait ember yang berguna untuk mengambil air dari dalam sumur.  

Di sini, air dipahami sebagai senyawa gabungan antara molekul Hidrogen dan 
Oksigen yang sangat vital bagi kelangsungan hidup jasmaninya. Dua unsur kimiawi 
dalam air merupakan tamsil yang sempurna untuk shahadatain, gabungan unsur tauhid 
uluhiyah dengan keimanan kepada kenabian Muhammad yang menggambarkan hati 
orang beriman. Shahadatain adalah air kehidupan, dan tali timbanya adalah tali 
penyelamat orang yang beriman, bahkan yang bagi mereka yang tengah berada di tepi 
jurang yang dalam. Tali yang kuat akan menyelamatkan, bahkan ketika seseorang 
terjerumus ke dalam jurang karena hanya dengan berpegangan dengan tali itu, 
seseorang akan dapat naik kembali mendaki tebing.  

Dalam ulasan di atas, nampak jelas bagaimana perspektif saintifik membantu dalam 
menjelaskan analogi-analogi yang menguatkan prinsip pokok agama. Memanfaatkan 
perspektif saintifik itu merupakan sebuah tanda kemaajuan, karena dengan begitu 
pola berfikir mufassirnya seolah diperbaharui dan menguatkan perkembangan zaman 
yang menegaskan hubungan erat antara Islam dan kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan 
untuk materi dakwah yang sangat sesuai dengan pola pikir manusia modern.  

Contoh 10:  QS 2:259 tentang Logika Tuhan yang berada di Luar Nalar 
Manusia 
Ayat ini berkisah tentang perjalanan seorang hamba di sebuah negeri yang telah 
punah, sehingga ia bertanya-tanya bagaimana Allah bisa menghidupkan semua setelah 
kematiannya. Hamba itu kemudian diwafatkan selama seratus tahun lamanya, lalu ia 
dihidupkan kembali seraya ditanya, “berapa lama kamu telah tinggal?” Ia merasa telah 
tinggal hanya setengah atau bahkan sehari saja, tetapi ia kemudian diceritakan bahwa 
ia telah tinggal selama seratus tahun di situ. Keledainya sudah tinggal tulang belulang 
saja, padahal makanannya hamper tidak basi sedikit pun. Begitulah, hukum 
probabilitas sains pada masa sekarang menunjukkan bahwa kekeliruan terjadi karena 

                                                           
26 M. Quraish Shihab (2004: i, 470-71). 
27 M. Quraish Shihab (2004: i, 517). 



12 
 

manusia memaksakan logika dan pandangan-pandangan ilmiah atas kuasa Allah 
SWT.28 

Contoh 11: QS 3:6 tentang Proses Pertumbuhan Manusia di dalam Rahim 
Ayat ini menggambarkan bahwa Allah memberi bentuk kehidupan manusia sejak 
dalam rahim, yang dijelaskan oleh Quraish Shihab berawal sejak pertemuan sperma 
dan ovum.29 Mereduksi proses pembentukan manusia dengan pertemuan sperma dan 
indung telur di dalam rahim mengandaikan dipahaminya proses reproduksi dalam 
perspektif sains dan teknologi. Di sini, meski bukan tujuan ayat ini untuk menjelaskan 
proses reproduksi itu, namun ayat ini menegaskan campur tangan Tuhan terhadap 
proses reproduksi manusia dan makhluk hidup umumnya di dalam kandungan 
induknya. Pola penafsiran yang mengikutkan perspektif saintifik tentang proses 
reproduksi manusia mengharuskan para pembacanya untuk mengenal perspektif 
tersebut agar bisa mencerna maknanya. Dengan ini, kehadiran perspektif saintifik 
dalam Tafsir al-Mishbah mengindikasikan bahwa kitab tafsir ini ditujukan kepada para 
pembaca di kalangan masyarakat umum terpelajar, sebagai kata ganti bagi ciri 
pemikiran modern dan wawasan modernitas yang dibawanya, ditambah dengan 
dominasi pengaruh modernitas yang melingkupi latar belakang pendidikan dan 
budaya penyususnnya. 

Contoh 12: QS 3:7 tentang Analogi Orang-orang yang Mendalami Ilmu 
Quraish Shihab membeberkan analogi bagi tamsilan orang-orang yang mendalam 
ilmunya. Ia membuat ilustrasi dengan sebentuk besi yang berat ditempatkan di tanah 
yang lunak yang menyebabkan tanah tersebut menjadi kokoh dan tidak mudah goyah, 
bahkan bisa jadi besi tersebut tidak lagi nampak di permukaan.30 Begitulah orang-
orang yang mendalam ilmunya, tidak akan mudah goyah terombang-ambing oleh 
badai kehidupan yang mendera. Orang-orang yang berprinsip teguh pada prinsip-
prinsip pengetahuan yang konsisten. 

Contoh 13: QS 3:27 tentang Siklus Kehidupa 
Ayat ini menegaskan kaitan erat kehidupan dalam daur yang berulang dalam sebuah 
siklus yang berketerusan. Menurutnya, “siklus kehidupan dan kematian mempunyai 
ciri bahwa zat hidrogen, karbon dioksida, nitrogen dan garam yang non-organik 
berubah menjadi zat organik berkat bantuan matahari.”31 Dengan kata lain pergantian 
siang dan malam, serta siklus kehidupan juga bergantung pada sinar matahari, yang 
turut memberi makna bagi keberlangsungan kehidupan, sebagaimana manusia 
berhajat kepada rizki Allah yang diberikan dengan sangat melimpah, sama 
melimpahnya sinar matahari bagi seluruh kehidupan, yang juga menjadi salah satu 
bagian dari rizki-Nya. 

Contoh 14: QS 3:96 tentang Petunjuk Tuhan yang Mendunia 
Ayat ini sebenarnya berbicara tentang status antik Ka’bah, bahwa itulah rumah 
pertama di bumi. Tapi, Quraish Shihab mengutip sebuah pernyataan yang 
mengunggah sisi saintifik tafsir ini, mengutip William James, bahwa mustahil anda di 
suatu tempat yang ada sekelompok orang, tetapi tidak mungkin tidak menemukan 

                                                           
28 M. Quraish Shihab (2004: i, 524). 
29 M. Quraish Shihab (2004: ii, 10). 
30 M. Quraish Shihab (2004: ii, 16). 
31 M. Quraish Shihab (2004: ii, 56). 
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masyarakat yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa.32 Dengan kata lain, 
petunjuk al-Qur’an dalam bentuk keberagamaan umat manusia dikenal secara 
universal. Tak ada masyarajat dunia yang terisolasi karena secara sosiologis mereka 
saling berhubungan satu sama lain. Kutipan ini meneguhkan kualitas intelektual 
Quraish Shihab yang mampu meramu wacana dan perspektif saintifik dalam 
menjelaskan fenomena keagamaan yang digambarkan dalam ayat-ayat al-Qur’an, yang 
sekali lagi tujuannya adalah menjadi petunjuk bagi ketinggian nilai kemanusiaan. 

Contoh 15: QS 4:34 tentang Perbandingan Psikologi Pria dan Wanita 
Penjelasan tentang keunggulan kaum lelaki atas kaum perempuan dalam karakteristik 
kepemimpinan mereka dituangkan dalam ungkapan mengutip Prof. Reek yang 
disebutnya sebagai pakar psikologi asal Amerika. Ia menjelaskan perbedaan kejiwaan 
pria dan wanita sebagai berikut: 

1. Lelaki biasanya merasa jemu untuk berlama-lama tinggal di samping pasangannya 
namun sebaliknya untuk wanita, 

2. Sementara kaum pria senang tampil dengan wajah yang sama setiap hari dan berbeda 
dengan wanita yang selalu ingin tampil dengan wajah yang baru setiap harinya. 

3. Sukses menurut laki-laki adalah kedudukan sosial terhormat, sedangkan wanita 
sukses didefinisikan dengan menguasai jiwa raga kekasihnya dan memilikinya 
sepanjang hayat. 

4. Kalimat paling indah menurut wanita adalah “kekasihku, sungguh aku mencintaimu” 
sedangkan menurut pria adalah “aku bangga padamu”. 

Selain beberapa perbedaan karakter psikologis di atas, Cleo Dalon menemukan dua 
hal penting pada psikologi wanita: 

1. Wanita lebih suka bekerja di bawah pengawasan orang lain 

2. Ekspresi mereka mempunyai pengaruh terhadap orang lain serta menjadi kebutuhan 
orang lain.33 

Ayat ini menegaskan sebuah upaya untuk menegaskan pesan al-Qur’an melalui telaah 
ilmiah dalam ilmu psikologi tentang keunggulan laki-laki dibandingkan dengan kaum 
perempuan. 

 

Dari uraian di muka dapat ditarik kesimpulan Quraish Shihab telah berupaya 
mendekatkan al-Qur’an dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan 
dalam proporsi yang tepat, sesuai dengan kemurnian al-Qur’an dan logika ilmu 
pengetahuan itu sendiri. Hal yang lebih penting dicapai oleh para pembaca al-Qur’an 
dalam menyikapi kedekatan al-Qur’an dengan ilmu pengetahuan adalah bagaimana 
mereka mampu memanfaatkan temuan-temuan ilmu pengetahuan untuk dijadikan 
petunjuk oleh masyarakat pembaca al-Qur’an dalam menggapai kemajuan dan 
menyingkirkan hal-hal yang menghambatnya. Di sinilah, upaya penafsiran terhadap 
al-Qur’an terkait dengan ilmu pengetahuan bukanlah dengan menemukan teori-teori 
iptek, tetapi lebih pada upaya pengembangan iklim ilmu pengetahuan. Secara prinsip 
tidak ada halangan bagi seorang ahli untuk memahami ayat-ayat al-Qur’an 
berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, selama temuan dan teori yang 
dipakainya dapat dianggap sudah mapan di bidangnya, dan langkah-langkah yang 
dilakukannya sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu tafsir yang disepakati. Pemahaman 

                                                           
32 M. Quraish Shihab (2004: ii, 148). 
33 M. Quraish Shihab (2004: ii, 406). 
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semacam ini merupakan hasil ijtihadi, sehingga bersifat relatif sesuai dengan sifat 
ijtihad, dan bukan hal yang perlu diimani secara i‘tiqadi.  
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